
  

 

Decoupage  
nie taki straszny jak go 

malują… 

 

 

 Wielu z nas spotkało się zapewne kiedyś z pojęciem decoupage (de ku paż), może słyszało 

 o ozdobach wykonanych  metodą decoupage, być może nawet posiadamy przedmioty wykonane 

taką techniką, nie wszyscy jednak wiemy co to naprawdę oznacza. 

Wydaje nam się, że jest to niezmiernie trudne, że my nie nie możemy się tym zająć gdyż 

kompletnie nie posiadamy uzdolnień plastycznych albo sądzimy, że musielibyśmy ponosić spore 

koszty finansowe na taką „zabawę”.  Wszystkie te obawy nie mają racji bytu gdyż technika 

decoupagu charakteryzuje się łatwością wykonania oraz szeroką dostępnością materiałów w 

niewielkich cenach.. 

 W dzisiejszych czasach ta technika jest dla Wszystkich i z pewnością każdy to potrafi, 

oczywiście jeden  bardziej amatorsko będzie próbował coś stworzyć a inny z ogromną 

pieczołowitością wykona coś naprawdę  wspaniałego. 

Chcę Państwa zachęcić do poznania tajemnicy decoupagu by w efekcie odnaleźć w tej pięknej 

dziedzinie kreatywną formę spędzania wolnego czasu a może nawet nową pasję. 

 Określenie decoupage pochodzi , od francuskiego czasownika „decouper”czyli wycinać. 

Decoupage to sztuka dekoracyjna (technika zdobienia), polegająca na przyklejaniu do odpowiednio 

przygotowanych powierzchni, wyciętych elementów z papieru lub serwetki. 

Praktycznie możemy ją stosować do wszystkich powierzchni: drewno, szkło, metal, ceramika, 

plastik, tkanina – stąd niezliczona ilość przedmiotów, które możemy ozdabiać, dawać im drugie 

życie czy po prostu czynić je wyjątkowymi. 

 Historia powstania tej techniki zdobienia związana jest z plemieniem zamieszkującym 

wschodnią Syberię, które używało jej do ozdabiania grobów przodków. Potem trafiła do Chin gdzie 

cieszyła się dużą popularnością aż do XII w. Kolorowymi wycinankami ozdabiano okna,  lampiony, 

pudełka. Tworzeniem takich ozdób zajmowali się głownie ludzie ubodzy nie mogący pozwolić 

sobie na kosztowne malowane dekoracje stąd też decoupage zyskało przydomek „sztuki biedaków”.  



Do Europy dotarło w  XVII w, najpierw do Włoch a wiek później do innych krajów. Jak wiele 

innych dziedzin decoupage przez  lata miał swoje wzloty i upadki, były okresy gdzie robił furorę 

 i pochłaniał rzesze głównie kobiet, które  zajmowały się ozdabianiem, potem zainteresowanie tą 

techniką malało. 

 Obecnie zauważa się wzrost zainteresowania tą „sztuką”, zarówno młodzi jak i starsi 

odnajdują w  niej sposób miłego spędzenia czasu, relaksu a przede wszystkim w dobie zalewającej 

nas zewsząd chińszczyzny mamy możliwość stworzenia czegoś wyjątkowego i niepowtarzalnego.  

Na pewno wszyscy wiemy jaką wartość mają prezenty dla bliskich które wykonaliśmy 

własnoręcznie, wkładając w to serce. 

  

Decoupage pozwala nam nadawać charakter nawet najbardziej banalnemu przedmiotowi: butelce 

po winie, słoikowi po kawie, puszce po pomidorach, desce kuchennej czy komodzie, wszystko 

zależy tylko od naszej wyobraźni i kreatywności. 

 

 

 



  

 Materiały, które wykorzystuje się zdobiąc techniką decoupage bez problemu można kupić  

w sklepach papierniczych, sklepach dla artystów bądź w sklepach internetowych, które oferują 

niezliczone rodzaje farb, lakierów, klejów, mediów, papierów, serwetek. 



 By poznać techniki zdobienia decoupagem  najlepiej skorzystać z kursów  na których można 

szczegółowo zapoznać się z różnymi metodami od decoupagu klasycznego, techniki serwetkowej, 

postarzania przedmiotów, wykonywania złoceń aż do efektu 3D.  

Dla osób które nie mają możliwości wzięcia udziału w kursach, polecam zaglądnąć do internetu, 

jest tam naprawdę sporo filmików instruktażowych bardzo przystępnych dla tych  którzy pragną 

zacząć swoją przygodę z decoupagem. 

 Zabawa decoupagem sprawia ogromną frajdę, bardzo wciąga i kto raz spróbuje na pewno  

zechce do tego wracać bo któż nie ma potrzeby bycia artystą i tworzenia czegoś pięknego a tym 

samym dowartościowania siebie. 

 

                                                              

 


